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KULLANIM KILAVUZU

Toplam Isı Eşanjörü
Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı 
-DX Serpantinli-

MODELLER
(Tavana monteli kanal tipi)

DX serpantinli ve Nemlendiricili

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

DX serpantinli

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1



Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı
Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı
• Bu Daikin toplam ısı eşanjörünü aldığınız için teşekkür ederiz.

Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcıyı kullanmadan önce bu kullanım 
kılavuzunu dikkatle okuyun. Ünitenin düzgün bir şekilde nasıl 
kullanılacağını anlatır ve sorun çıkarsa size yardımcı olur. Bu 
kılavuz yalnız iç ünite hakkında bilgi verir. Dış ünitenin kullanım 
kılavuzuyla birlikte kullanın. Kılavuzu okuduktan sonra, ilerde 
başvurmak üzere arşivleyin.

• Bu ünite, VRV sistem klima için bir opsiyon tipidir.
Normalde VRV sistem iç klima ile kombinasyon halinde 
kullanılmalıdır. 
Bu üniteyi bağımsız bir sistem olarak kullanmak da mümkündür.

• Bu ünite oda sıcaklığını kontrol edemez. Bu gerekli ise, tek başına 
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesi monte etmek yerine bir 
başka iç ünite de monte edin.

• Üniteye kumanda etmek için VRV istem iç klimanın uzaktan 
kumandasını kullanın.



MODELLER VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1

1

1 Askı mesnedi 14 Drenaj çıkışı

2 Kanal bağlama flanşı 15 Nemlendirici (doğal buharlaşmalı tip)
<Yalnız VKM-GBMV1 serisi>3 Boşaltma fanı

4 Hava filtresi (uzun ömürlü filtre) 16 Süzgeç (dahil edilmiştir)
<Yalnız VKM-GBMV1 serisi>5 Damper

6 Kumanda kutusu 17 Besleme suyu tankı
<Yalnız VKM-GBMV1 serisi>7 Bakım kapağı

8 Isı eşanjör elemanları
İç hacimdeki ısıyı (sıcaklık ve nem) dış hacimden içeriye 
çekilen hava ile değişim yaptırır, dışarının havasını 
içerininki ile aynı duruma dönüştürür ve ardından bu havayı 
içeriye getirir.

18 Solenoit vana
<Yalnız VKM-GBMV1 serisi>

19 Uzaktan kumanda (opsiyonel aksesuar)

20 Damper motoru

21 EA Dışarıya giden boşaltma havası

9 İsim plakası 22 OA Dışarıdan gelen taze hava (dış hava)

10 Hava besleme fanı 23 RA Odadan gelen dönüş havası

11 Doğrudan buharlaşma serpantini 24 SA Odaya verilen besleme havası

12 Gaz borusu

13 Sıvı borusu
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VKM BRC1D527 için uzaktan kumanda
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VKM BRC1D527 için uzaktan kumanda VKM BRC1D527 için uzaktan kumanda
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A VRV sistemlerle kombine işletim sistemi

1 İç ünite

2 Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı -DX Serpantinli-

3 İç ünite uzaktan kumandası

4 Dış ünite

B Bağımsız sistem

VKM BRC1D527 için uzaktan kumanda
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DX serpantinli ve Nemlendiricili DX serpantinli
VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Toplam Isı Eşanjörü
Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı 

-DX Serpantinli-

Kullanım
kılavuzu
İÇİNDEKİLER
RESİMLER (şekil) ...................................................... [1][2]

1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ .................................................1
2 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR.....................4
3 İŞLETİM PROSEDÜRÜ ...................................................8
4 BAKIM............................................................................ 11
5 SORUN GİDERME ........................................................12
6 SATIŞ SONRASI SERVİS VE GARANTİ .......................14

Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl 
talimatların çevirileridir.

Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler
Bu ürün Kyoto Protokolü tarafından kapsanan florlu sera gazları 
içerir.
Soğutucu tipi: R410A

GWP
(1)

 değeri: 1975
(1)

 GWP = küresel ısınma potansiyeli

Avrupa mevzuatı ve yerel mevzuat uyarınca düzenli aralıklarla 
soğutucu kaçaklarının kontrol edilmesi gerekebilir. 
Daha fazla bilgi için lütfen yerel satıcınızla temas kurun.

1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesinin fonksiyonlarından 
tam olarak yararlanmak ve yanlış kullanımdan dolayı gelişen 
arızaların önüne geçmek için lütfen kullanımdan önce bu 
kılavuzu dikkatle okuyun. Bu ürün "genel halkın kullanımına 
açık olmayan aletler" koşuluna tabidir.
• Bu kılavuz, önlemleri UYARILAR ve İKAZLAR olarak 

sınıflandırır. Aşağıdaki önlemlere mutlaka uyun: 
Güvenliği sağlamak açısından hepsi de önemlidir.

UYARI ......... Önüne geçilmezse ölüm veya ciddi 
yaralanma ile sonuçlanabilecek olası tehlikeli 
bir durumu gösterir.

İKAZ ........... Önüne geçilmezse hafif veya orta derecede 
yaralanma ile sonuçlanabilecek olası tehlikeli 
bir durumu gösterir. Aynı zamanda güvenli 
olmayan uygulamalara karşı uyarmak için de 
kullanılabilir.

• Gerektiği zaman başvurabilmeniz için okuduktan sonra 
bu kılavuzu uygun bir yerde saklayın. Cihaz yeni bir 
kullanıcıya devredilirse kılavuzu da vermeyi ihmal 
etmeyin.

UYARI (İşletim Sırasında)

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesinden gelen 
soğuk veya sıcak havaya uzun süreli doğrudan ya da 
çok soğuk veya çok sıcak havaya maruz kalmanın 
fiziksel durumunuza ve sağlığınıza zararlı olabileceğine 
dikkat edin.

• Hava giriş veya çıkışına çubuklar, parmaklarınız, vs. gibi 
cisimleri koymayın.
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesinin yüksek hızlı fan 
kanatlarına dokunmaktan dolayı yaralanma meydana 
gelebilir.

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini yemeklik yağ 
veya makine yağı gibi yağ buharı ile kirletilmiş 
atmosferde kullanmayın.
Yağ buharı Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesinde 
çatlak hasarına, elektrik çarpması veya yangına neden 
olabilir.

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini yemek 
pişirilen odalar gibi aşırı yağlı duman veya yanıcı gaz, 
aşındırıcı gaz ya da metal tozu bulunan yerlerde 
kullanmayın.
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesinin bu tür yerlerde 
kullanılması yangına veya Isı Geri Kazanımlı Havalandırma 
ünitesinde arızalara neden olabilir.

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesinin yakınında 
yanıcı maddeler (örn. saç spreyi veya böcek ilacı) 
kullanmayın. Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini 
boya tineri gibi organik çözücülerle temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanımı Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma ünitesinde çatlak hasarına, elektrik çarpması 
veya yangına neden olabilir.

• Elektrik çarpmalarını önlemek için ıslak ellerle 
çalıştırmayın.

• Yanıcı gaz sızıntısı olursa pencereleri açın ve odayı 
havalandırın.
Ünite açılırken veya kapatılırken yetersiz havalandırma 
yüzünden elektrik bağlantısındaki şerarelerden bir patlama 
meydana gelebilir. 

• Elektrik çarpmaları veya yangına yol açabileceğinden, 
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini suyla 
yıkamayın.
(Bunlara hava filtreleri, vs. dahil değildir.)

• Üniteyi temizlerken veya muayene ederken üniteyi 
mutlaka durdurun ve gücü kapatın.
Fan yüksek devirde döndüğünden yaralanmaya neden olur.

• Ünitede hiçbir zaman kendi başınıza denetleme ya da 
servis yapmayın.
Yetkili bir servis personelinden bu işi yapmasını isteyin. 
(Yetkili servis personeli)

• Soğutucu sızıntısı olması halinde yangına dikkat edin.
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesi düzgün bir şekilde 
çalışmadığında, örn. soğuk veya sıcak hava üretmediğinde, 
soğutucu sızıntısı bunun nedeni olabilir. Yardım için yerel 
satıcınıza başvurun. Isı Geri Kazanımlı Havalandırma 
ünitesinde kullanılan soğutucu güvenlidir ve normal olarak 
kaçak yapmaz. Bununla birlikte, soğutucu sızar ve çıplak bir 
yakıcı, ısıtıcı veya ocak ile temas ederse zararlı bileşikler 
üretilebilir. Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini 
kapatın ve yerel satıcınızı arayın. Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma ünitesini mutlaka yetkili servis görevlisi 
sızıntının onarıldığını onayladıktan sonra çalıştırın.

• Sel veya tayfun gibi doğal bir afet yüzünden Isı Geri 
Kazanımlı Havalandırma ünitesi su içinde kalırsa yerel 
satıcınıza başvurun.
Böyle bir durumda Isı Geri Kazanımlı Havalandırma 
ünitesini çalıştırmayın, yoksa arıza, elektrik çarpması veya 
yangın meydana gelebilir.

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini uzaktan 
kumanda çalıştırın veya durdurun. Hiçbir zaman bu 
amaç için güç devresi kesiciyi kullanmayın. 
Aksi halde, yangına veya su sızıntısına yol açabilir. Ayrıca, 
elektrik kesintisine karşı otomatik yeniden başlatma kontrolü 
var ve elektrik geri gelmişse, fan aniden döner ve 
yaralanmaya sebebiyet verebilir.

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesinin içinin 
temizlenmesi ile ilgili olarak yerel satıcınıza başvurun.
Uygunsuz temizlik plastik parçaların kırılmasına, su 
sızıntısına ve başka zararla birlikte elektrik çarpmalarına 
neden olabilir.
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İKAZ (İşletim Sırasında)

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini öngörülenler 
dışındaki amaçlar için kullanmayın.
Söz konusu objenin kalitesini ve/veya ömrünü olumsuz 
yönde etkileyebileceğinden hassas cihazlar, gıdalar, bitkiler, 
hayvanlar veya sanat eserlerini soğutmak için Isı Geri 
Kazanımlı Havalandırma ünitesini kullanmayın.

• Yakıcı veya ısıtıcının yanışını bozacağından açık alev 
üreten yakıcı veya ısıtıcıları Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma ünitesinden gelen hava akışına maruz 
yerlere yerleştirmeyin.

• Oluşan ısı deformasyona yol açabileceğinden ısıtıcıları 
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesinin tam altına 
yerleştirmeyin.

• Olumsuz etkiler meydana gelebileceğinden çocuklar, 
bitkiler veya hayvanların Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma ünitesinden gelen havaya doğrudan 
maruz kalmamaları sağlanmalıdır.

• Yangına yol açabileceğinden Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma ünitesi ile iç giriş ve çıkış ızgaraları 
yakınına yanıcı spreyleri yerleştirmeyin veya sprey 
kaplarını buralarda kullanmayın.

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesi uzun süre 
kullanılmadığı zaman gücü kesin.
Aksi halde, toz toplanmasından dolayı Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma ünitesi ısınabilir veya alev alabilir.

• Hava giriş ve çıkışlarını engellemeyin.
Fan tam olarak odanın her tarafına hava üflemezse, oksijen 
eksikliğine neden olarak sağlığın bozulmasına veya uzun 
süreli sağlık sorunlarına yol açabilir.

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini hava filtresiz 
çalıştırmayın.
Isı değişim elemanı toz veya pislikle tıkanabileceği için bu 
durum bir arızaya yol açabilir.

• Temizlik sırasında eldiven kullanın.
Eldivensiz temizlik yapmak yaralanmaya neden olabilir.

• Hiçbir zaman uzaktan kumandayı parçalarına ayırmayın.
İçindeki parçalara dokunulması elektrik çarpması veya 
yangınla sonuçlanabilir. 
Dahili incelemeler ve ayarlar için yerel satıcınıza başvurun.

• Dış ünitenin hemen yakınına herhangi bir nesne 
yerleştirmeyin ve ünite çevresinde yaprak ve başka 
kalıntıların birikmemesini sağlayın.
Yapraklar üniteye girebilecek küçük hayvanlar için cazip bir 
yuvadır. Bu tür hayvanlar üniteye girerek elektrikli parçalarla 
temas edip arızaya, dumana veya yangına neden olabilir.

• Hava filtresinin temizliği veya incelenmesi sırasında 
dikkatli olun.
Yüksek yerde çalışılması gerektiğinden son derece dikkatli 
olunması gerekir. Üzerine çıkılan sehpa sağlam değilse, 
düşebilirsiniz ve yaralanma meydana gelebilir.

• Elektrik çarpmaları veya yangına yol açabileceğinden 
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesinin üzerine su 
kapları (çiçek vazosu, vs.) koymayın.

• Bu cihaz gözetimsiz küçük çocuklar veya klimaların 
kullanımında yetersiz kişiler tarafından kullanım için 
uygun değildir.
Yaralanma veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

• İç ünite veya uzaktan kumandası ile oynamamaları için 
çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
Bir çocuk tarafından kaza ile çalıştırma yaralanma veya 
elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

UYARI (Montaj için)

• Montaj işlemi için yerel satıcınıza başvurun.
İşlemi kendinizin yapması su sızıntısı, elektrik çarpması 
veya yangına neden olabilir.

• Montaj işlemi yapılırken montaj kılavuzuna uyulmalıdır.
Hatalı montaj sızıntıya, elektrik çarpmasına veya yangına 
sebep olabilir. Ünite düşerse yaralanmaya yol açabilir.

• Ünitenin veya iç hacim giriş ve çıkış ızgaralarının 
etrafındaki alanlarda sıcaklığın donma noktası altına 
düşebileceği yerlere üniteyi monte etmeyin.
<Yalnız VKM-GBMV1 serisi>
Su borularının, nemlendirici elemanın, solenoit vanaların ve 
diğer bileşenlerin suyu donarak kırılma ve sızıntıya neden 
olabilir.

• Boşaltma havasının dışarıdaki hava giriş ağzına 
girmesine izin vermeyin.
Bu durum odanın içinin kirlenmesine yol açarak sağlığa 
zarar verir.

• Dışarıdaki hava giriş ağzını yanma havası, vs. içeren 
boşaltma havasını içeri çekmeyecek şekilde 
konumlandırın.
Yanlış montaj oda içinde oksijen kaybına neden olarak ciddi 
kazalara yol açabilir.

• Bütün kablo bağlantıları yetkili bir elektrik teknisyeni 
tarafından yapılmalıdır.
Kablo bağlantılarının yapılmasını yerel satıcınızdan isteyin. 
Asla kendiniz yapmayın. 

• Bu ünite için ayrı bir güç besleme devresi 
sağlandığından ve tüm elektrik işlerinin yetkili bir 
personel tarafından yasalara ve düzenlemelere uygun 
olarak gerçekleştirildiğinden emin olun.
Yetersiz güç devresi kapasitesi veya hatalı işlem elektrik 
çarpmasına veya yangına neden olabilir.

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini mutlaka 
topraklayın.
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini tesisat borusu, 
paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayın. 
Kusurlu topraklama elektrik çarpması veya yangına yol 
açabilir. Şimşek veya başka kaynaklardan oluşan yüksek bir 
darbe akımı Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesinde 
hasara yol açabilir.

• Kesinlikle bir toprak kaçak kesicisi takın.
Toprak kaçak kesicisinin takılmaması elektrik çarpması veya 
yangınla sonuçlanabilir.

• Üniteyi, ünitenin ağırlığını çekebilecek sağlam bir 
altyapı üzerine monte edin.
Yetersiz mukavemete sahip altyapı ünitenin düşmesine 
neden olarak yaralanmalara yol açabilir.

• Doğru modelde uzaktan kumanda bağlayın.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.

• Fazladan elektrik kabloları bağlamayın.
Bir yangına neden olabilir.

• Soğutucu sızıntısı olması halinde ne yapılacağı 
konusunda yerel satıcınıza danışın.
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesi küçük bir odaya 
kurulduğu zaman, kaçak olması halinde sızan soğutucu 
miktarının konsantrasyon sınırını aşmaması için doğru 
önlemler alınması gereklidir. Aksi taktirde, oksijen 
azalmasından dolayı bir kazaya yol açılabilir.

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini yanıcı gaz 
sızıntı tehlikesi bulunan bir yere monte etmeyin.
Gaz sızıntısı olması durumunda, Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma ünitesi yakınında gaz birikmesi yangına yol 
açabilir.
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İKAZ (Montaj için)

• Bir Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini ya da hava 
emme/boşaltma ızgarasını aşağıdaki yerlerde 
kullanmayın.
1. Yüksek sıcaklığa veya doğrudan aleve maruz kalan

yerler.
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesinin ve hava 
emme/boşaltma ızgarasının yakınındaki sıcaklığın 
40°C'yi aştığı bir yerden sakının. Ünite yüksek sıcaklıkta 
kullanılırsa, hava filtresinde ve ısı değişim elemanında 
deformasyon ya da motorda yanık meydana gelebilir.

2. Mutfak veya yağ buharlarının bulunduğu başka yerler.
Bir yangına neden olabilir.

3. Zararlı gaz veya asit, alkali organik çözücü ve boya 
gibi maddelerin korozif bileşenlerini içeren gaz 
üretilen makine fabrikası veya kimyasal tesis gibi 
yerler.
Yanıcı gaz sızıntısı ihtimali olan yerler.
Gaz zehirlenmesine veya yangına neden olabilir.

4. Neme maruz kalan banyo gibi yerler.
Elektrik kaçağına veya elektrik çarpmasına ve başka 
türlü arızaya yol açılabilir.

5. Donma noktası altındaki yerler.
<Yalnız VKM-GBMV1 serisi>
Ünitenin 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanılması 
drenaj tavası, besleme ve deşarj boruları, nemlendirici 
eleman, solenoit vanalar ve diğer parçaların donarak 
kazalara neden olmasına yol açabilir.

6. Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin 
yakınında.
Elektromanyetik dalgalar kontrol sisteminin çalışmasını 
karıştırabilir ve ekipmanın arızalı çalışmasına neden olur.

7. Çok fazla karbon siyahına maruz kalan yerler.
Karbon siyahı hava filtresine ve ısı değişim elemanına 
yapışarak kullanılamaz hale getirir.

• Kara karşı koruma önlemi alınmış mı? 
Ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.

• Montaj konumunun sıcaklık ve neminin kullanım aralığı 
içinde olduğundan, sınırı aşmadığından emin olun.
Soğuk depoya veya düşük sıcaklığa sahip başka konumlara 
ya da ısıtmalı havuzların yakınına kurmayın. Elektrik 
çarpmasına ve yangına sebep olabilir.

• Yağmur suyunun üniteye girmesini önlemek için iki iç 
hacim kanalını aşağıya doğru eğimli monte edin.
Bu tam olarak yapılmazsa, binaya su girerek mobilyalara 
zarar verebilir, elektrik çarpmasına ve yangına yol açabilir.

• Çiy oluşumunu önlemek için iki dış hacim kanalını (ve 
gerekirse iç hacim kanalını da) yalıtın.
Bu tam olarak yapılmazsa, binaya su girerek mobilyalara, 
vs. zarar verebilir.

• Ahşap binaların içine metal veya telden kafesler ya da 
metal plakaları geçmek için metal kanallar 
kullanıldığında kanalla duvar arasına elektrik 
izolasyonu uygulayın.
Elektrik çarpmasına ve yangına sebep olabilir.

• Drenaj boru tesisatını tam drenajı sağlayacak şekilde 
gerektiği gibi uygulayın.
Drenaj boru tesisatı gerektiği gibi uygulanmazsa, drenaj 
akışı yapılamaz. Bu durumda, kir ve pislik drenaj 
borularında birikerek su sızıntısına yol açabilir. Bu 
gerçekleşirse, Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini 
durdurun ve yerel satıcınızı arayın.

• Uzaktan kumandayı ıslanma riski bulunan yerlere 
yerleştirmeyin.
Uzaktan kumandanın içine su girerse, elektrik kaçağı olması 
ve elektronik parçaların zarar görme riski vardır. Elektrik 
çarpmalarına veya yangına sebep olabilir.

UYARI
(Taşıma ve yeniden 
kurma/onarma için)

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini modifiye 
etmeyin.
Elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesinin yerinin 
değiştirilmesi ve yeniden kurulması ile ilgili olarak yerel 
satıcınıza başvurun.
Yanlış montaj işlemi sızıntı, elektrik çarpması veya yangına 
neden olabilir.

• Üniteyi kendiniz demonte etmeyin veya onarmayın.
Elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir. 
Bu tür işleri yaptırmak için yerel satıcınıza başvurun.

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesini yerinden 
kaldırırken yan yatırmadığınızdan emin olun.
Ünitenin içindeki su damlayabilir veya sızıntı yapabilir ve 
mobilyaların, vs. üzerine bulaşabilir.

• Kendi başınıza uzaktan kumandanın yerini 
değiştirmeyin veya yeniden montajını yapmayın.
Yanlış montaj elektrik çarpması veya yangınla 
sonuçlanabilir.
Yerel satıcınıza başvurun.

• Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesi arıza yaptığında 
(yanan bir şeyin kokusu, vs.), Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma ünitesine gelen gücü kapatın ve yerel 
satıcınıza başvurun.
Bu koşullar altında çalışmanın sürdürülmesi arıza, elektrik 
çarpmaları veya yangınla sonuçlanabilir.

<GÜVENLİK İKAZI DIŞINDAKİ KONTROL LİSTESİ>
Aşağıda tanımlanan öğeler kontrol edilmelidir, emin 
olamadığınız zaman veya kendi başınıza kontrol 
edemiyorsanız yerel satıcınızdan rica edin.

■ MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİNE DAİR KONTROL 
LİSTESİ

• Dış ünite civarında hiçbir engel bulunmadan iyi 
havalandırılan bir konuma monte ediliyor mu?

• Aşağıda tanımlanan yerlerde kullanmayın.
a.Atmosferde kesme yağı gibi mineral yağ bulunan yerler.
b.Kıyı bölgeleri gibi havada tuz bulunan yerler.
c. Kaplıcalar gibi havada sülfür gazı bulunan yerler.
d.Fabrika gibi voltajın dalgalandığı yerler.
e.Otomobillerde ve deniz araçlarında.
f. Mutfak gibi atmosferde su buharı veya sıçramış yağ 

bulunan yerler.
g.Elektromanyetik dalga oluşturan mekanik aygıtlar 

bulunan yerler.
h.Asidik veya alkalik buhar ile kaplanmış yerler.

• Kara karşı herhangi bir koruma önlemi alınmış mı?
Ayrıntılar için yerel satıcınızla temas kurun.

■ ELEKTRİK KABLOLARININ TESİSAT İŞLERİNE 
DAİR KONTROL LİSTESİ

• Bütün kablo bağlantıları yetkili bir elektrik teknisyeni 
tarafından yapılmalıdır.
İşi kendi başınıza yapmayın. Yerel satıcınıza başvurun.

• Elektrik kablo tesisatı yerel standartlara göre 
yapılmalıdır.

• Devre klimaya özgü mü?
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■ İŞLETİM GÜRÜLTÜSÜNE İLİŞKİN KONTROL 
LİSTESİ

• Ünite aşağıdaki yerlere monte edilmiş mi?
a.Ünitenin ağırlığını taşıyacak kadar sağlam ve gürültü ya 

da titreşimi kuvvetlendirmeyecek bir yer.
b.Dış ünitenin çıkış ağzından gelen sıcak hava ve 

gürültünün komşuları rahatsız etmeyeceği bir yer.
• Dış ünitenin çıkış ağzı yakınında herhangi bir engel var 

mı?
İşlevin azalmasına ve işletim gürültüsünün artmasına neden 
olabilir.

• İşletim sırasında herhangi bir anormal gürültü duyulursa 
yerel satıcınıza başvurun.

■ DRENAJ BORULARI VE SU SAĞLAMA TESİSAT 
İŞLERİNE DAİR KONTROL LİSTESİ

• Drenajın düzgün çalışmasına dikkat edin.
Soğutma işletimi sırasında, dış hacim drenaj borusundan 
drenaj yapılamıyorsa, drenaj borusu kir veya tozla tıkanmış 
olabilir ve iç üniteden su sızmasına neden olur.
Ünite işletimini durdurun ve yerel satıcınıza başvurun.

2 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE 
YAPILACAKLAR

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki standart kumandalı sistemler 
içindir. Çalıştırmaya başlamadan önce, sizin sistem tip ve 
modelinize uyan işletim için yerel satıcınızla temas kurun.
Şayet kurulumunuzda isteğe uyarlanmış bir kontrol sistemi 
mevcutsa, yerel satıcınızdan sisteminize uyan işletimi isteyin. 

2.1 PARÇALARIN İSİMLERİ (Bkz. şekil 1)
(1) Askı mesnedi
(2) Kanal bağlama flanşı
(3) Boşaltma fanı
(4) Hava filtresi (Uzun ömürlü filtre)
(5) Damper
(6) Kumanda kutusu
(7) Bakım kapağı
(8) Isı eşanjör elemanları
(9) İsim plakası

(10) Hava besleme fanı
(11) Doğrudan buharlaşma serpantini
(12) Gaz borusu
(13) Sıvı borusu
(14) Drenaj çıkışı
(15) Nemlendirici (Doğal buharlaşmalı tip) 

<Yalnız VKM-GBMV1 serisi>
(16) Süzgeç (dahil edilmiştir) <Yalnız VKM-GBMV1 serisi>
(17) Besleme suyu tankı <Yalnız VKM-GBMV1 serisi>
(18) Solenoit vana <Yalnız VKM-GBMV1 serisi>
(19) Uzaktan kumanda (Opsiyonel aksesuar)
(20) Damper motoru
(21) EA Dışarıya giden boşaltma havası
(22) OA Dışarıdan gelen taze hava (dış hava)
(23) RA Odadan gelen dönüş havası
(24) SA Odaya verilen besleme havası

2.2 UZAKTAN KUMANDA VE GEÇİŞ ANAHTARI: 
HERBİR ANAHTAR VE GÖSTERGENİN ADI VE 
FONKSİYONU (Bkz. şekil 3)

• Yalnız asterisk (* işareti) ile işaretli öğeler ünitenin 
fonksiyonları ve göstergeleri ile ilgili açıklamalardır. İşaretsiz 
öğeler kombine kliamaların fonksiyonlarıdır. Mevcut 
olmayan fonksiyon butonlarının (metinde tanımlanmayan 
butonlar) kullanılması "KULLANILAMIYOR" 
görüntülenmesine neden olacaktır. Bu fonksiyonların 
(butonların) daha detaylı tanımlamaları için yerel satıcınıza 
başvurun.

*1 AÇIK/KAPALI butonu
Butona basınca sistem çalışacaktır. Tekrar butona basınca 
sistem duracaktır.

*2 Çalışma lambası (kırmızı)
Lamba çalışma sırasında yanar veya bir arıza olduğunda 
yanıp söner.

*3 Ekran " " (geçiş kontrol altında)
Bir VRV sistem klima ile kombine edildiğinde 
görüntülenebilir.
Bu simge görüntülendiğinde soğutma/ısıtma geçişinin 
uzaktan kumanda ile yapılması olanaksızdır.

4 Ekran " " (geçiş kontrol altında)
Bu ekran gösterildiğinde, sistem merkezi kontrol altındadır. 
(Bu bir standart spesifikasyon değildir.)

5 EVDEN AYRILMA SİMGESİ " "
Evden ayrılma simgesi, evden ayrılma fonksiyonunun 
durumunu gösterir.

*6 Ekran " " (buz çözme/sıcak başlangıç)
Isıtma modunda dış ünite serpantininde donma arttığı 
zaman gösterilebilir.

7 Ekran " " (hava temizleyici)
Bu ekran hava temizleme ünitesinin işletimde olduğunu 
gösterir.

8 Ekran " " " " " " " " " " (işletim modu: 
"FAN, KURUTMA, OTOMATİK, SOĞUTMA, ISITMA")
Kombine klimanın işletim durumunu gösterir.
• VRVIII sistem (Yalnız soğutma tipi) için "ısıtma" yoktur.
• " " yalnız aynı anda soğutma ve ısıtmada çalışan 

sistemler için kullanılabilir.

9 Uzaktan kumanda termiği
Uzaktan kumandanın civarındaki sıcaklığı algılar. Isı 
eşanjör ünitesindeki odadan gelen dönüş havası (RA) 
sıcaklığı ile aynı değildir.

*10 Ekran " " " " " "
Havalandırma modunu gösterir. 

11 MAKSİMUM AYAR SICAKLIĞI " "
Maksimum ayar sıcaklığı, sınırlama işletiminde ayarlanan 
maksimum sıcaklığı gösterir.

*12 PROGRAM ZAMANLAYICI SİMGESİ " "
Bu simge, program zamanlayıcının etkin olduğunu 
gösterir.

13 Ekran " " (kontrol/test işletimi)
Kontrol/test işletimi butonuna basıldığında, ekran sistemin 
içinde bulunduğu gerçek modu gösterir.

• Normal kullanımda kullanmayın (yalnız servis görevlisi/
montaj görevlisi).

AÇIK Evden ayrılma devrede.

YANIP 
SÖNÜYOR

Evden ayrılma etkin.

KAPALI Evden ayrılma devre dışı.
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*14 KAPALI SİMGESİ " "
Bu simge, program zamanlayıcı programlanırken KAPALI 
eyleminin seçildiğini gösterir.

15 MİNİMUM AYAR SICAKLIĞI " "
Minimum ayar sıcaklığı, sınırlama işletiminde ayarlanan 
minimum sıcaklığı gösterir.

*16 EYLEM SİMGELERİ " "
Bu simgeler, program zamanlayıcının her bir günü için 
eylemleri gösterir.

17 Ekran " " (ayar sıcaklığı)
Kombine klimanın ayar sıcaklığını gösterir.
Ünite bağımsız bir sistem olarak kullanıldığında 
gösterilmez.

*18 Havalandırma modu seçici butonu
Havalandırma moduna geçiş için basılır.

*19 Fan hızı kontrol butonu
Fan hızına kumanda etmek için basılır.
(Bkz. madde 30)

*20 Kontrol/test işletimi butonu
Kullanılmıyor, yalnız bakım amacına yöneliktir.

*21 PROGRAMLAMA BUTONU " "
Bu buton çok amaçlı bir butondur.
Kullanıcının daha önce yaptığı işlemlere bağlı olarak 
programlama butonunun çeşitli fonksiyonları vardır.

*22 PROGRAM ZAMANLAYICI BUTONU " "
Bu buton program zamanlayıcıyı devreye sokar ya da 
devreden çıkarır.

*23 Programlama zaman butonu
Başlatma ve/veya durdurma zamanını programlamak için 
bu butonu kullanın.

24 Ekran " " (hava akış kapağı)
Kombine klimanın hava akış kapağının yönünü ve modunu 
gösterir.

25 Sıcaklık ayar butonu
Bu üniteyle kombine edilen klimanın istenilen sıcaklığını 
ayarlamak için bu butonu kullanın.
Bu buton bu ünite için kullanılamaz.
Bu ünite sıcaklık ayarını değiştiremez.

26 AYAR NOKTASI/SINIRLAMA BUTONU " "
Bu buton ayar noktası, sınırlama işletimi veya  (yalnız 
programlama modu) arasında geçiş yapar.

27 İŞLETİM DEĞİŞTİRME/  BUTONU " "
Bu buton çok amaçlı bir butondur. Kullanıcının daha önce 
yaptığı işlemlere bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonları 
vardır:

*28 HAFTANIN GÜNÜ GÖSTERGESİ " "
Haftanın günü göstergesi haftanın geçerli olan gününü (ya 
da program zamanlayıcı okunurken veya programlanırken 
ayar gününü) gösterir.

*29 SAAT EKRANI " "
Saat ekranı geçerli olan zamanı (ya da program zaman-
layıcı okunurken veya programlanırken işlem zamanını) 
gösterir.

*30 Ekran " " (fan hızı)
Bu ekran seçtiğiniz fan hızını gösterir.
* Sadece fan hızı seçme butonuna basıldığında gösterilir. 

Normalde kombine klimanın ayarlanan fan gücünü 
gösterir.

*31 ELEMAN TEMİZLEME ZAMANI SİMGESİ " "
Bu simge elemanın temizlenmesi gerektiğini gösterir.

*32 Ekran " " (hava filtresi temizleme zamanı)
Bkz. "4.1 HAVA FİLTRESİ BAKIMININ NE ZAMAN 
YAPILACAĞI".

33 Ekran " " (havalandırma)
Bu ekran toplam ısı eşanjörünün işletimde olduğunu 
gösterir.

*34 Ekran "KULLANILAMIYOR"
• Basılan butonun fonksiyonu ünite veya klima için 

kullanılamıyorsa birkaç saniye süreyle 
"KULLANILAMIYOR" görüntülenebilir.

• "KULLANILAMIYOR" yalnız birkaç ünite aynı zamanda 
çalıştırılırken iç ünitelerden hiçbiri söz konusu 
fonksiyona sahip değilse gösterilir. Ünitelerin birinde 
dahi fonksiyon varsa gösterilmez.

35 Klima fan hızı kontrol butonu
Bu üniteyle kombine edilen klimanın fan hızını seçmek için 
bu butona basın.

36 Hava akış yönü ayarlama butonu
Bu üniteyle kombine edilen klimanın hava akış yönünü 
seçmek için bu butona basın.

*37 Filtre işareti sıfırlama butonu
Bkz. "4.1 HAVA FİLTRESİ BAKIMININ NE ZAMAN 
YAPILACAĞI".

NOT

• Gerçek işletim durumlarından farklı olarak şekil 3'teki ekran 
tüm olası gösterimleri gösterir.

• Filtre işareti lambası yanarsa, hava filtresini "4 BAKIM" 
bölümünde açıklandığı gibi temizleyin. Hava filtresini 
temizledikten ve yerine taktıktan sonra: uzaktan kumanda-
daki filtre işaretini sıfırlama düğmesine basın. Ekrandaki filtre 
işareti lambası söner.

• Yalnız asterisk (* işareti) ile işaretli öğeler ünitenin 
fonksiyonları ve göstergeleri ile ilgili açıklamalardır. 
İşaretsiz öğeler kombine klimaların fonksiyonlarıdır. 

1 Kurulumun işletim modunun seçilmesi (FAN, 
KURUTMA, OTOMATİK, SOĞUTMA, ISITMA).

2 Sınırlama işletiminde iken minimum sıcaklık ve 
maksimum sıcaklık arasında geçiş yapar.

C
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2.3 SİSTEMLER HAKKINDA AÇIKLAMA
Bu ünite iki farklı sistemin bir parçası yapılabilir: VRVII 
SİSTEM Klimalarla birlikte kullanılan birleşik işletim 
sisteminin parçası olarak ve yalnız Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırıcı kullanan bağımsız sistem olarak. Üniteyi 
bağımsız sistem olarak kullanırken bir çalıştırma uzaktan 
kumandası gereklidir.
İşletim öncesinde sisteminizin ne tür bir sistem olarak 
kurulduğunu yerel satıcınıza sorun.
İç ünite ve merkezi kontrol birimi uzaktan kumandasının 
kullanımıyla ilgili olarak her cihazla gelen kullanım 
kılavuzuna bakın.
Her bir uzaktan kumandanın çalıştırılması hakkında 
ayrıntılı bilgi için verilen kullanım kılavuzlarına bakın.

■ HER BİR SİSTEMİN İŞLETİMİ
Örnek sistem (Şekil 2'ye bakın)
VRVIII sistemlerle kombine işletim sistemi
[İşletim]
Klima uzaktan kumandası klimayı ve Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma ünitesini çalıştırır ve durdurur.
Aynı zamanda fan hızını ve havalandırma modunu 
seçebilirsiniz.
Bkz. "3 İŞLETİM PROSEDÜRÜ".
Klima olmaksızın sadece Isı Geri Kazanımlı Havalandırma 
ünitesinin kullanıldığı ara dönemler sırasında, işletim seçme 
butonu ile "havalandırma" seçimini yapın. (Bkz. 2.4)

Örnek sistem (Şekil 2'ye bakın)
Bağımsız sistem
[İşletim]
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesi uzaktan kumanda 
kullanılarak çalıştırılabilir ve durdurulabillir.
Aynı zamanda fan hızını ve havalandırma modunu 
seçebilirsiniz.
Bkz. "3 İŞLETİM PROSEDÜRÜ".

NOT

• Bu ünite oda sıcaklığını kontrol edemez. Bu gerekli ise, 
tek başına Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesi 
monte etmek yerine bir başka iç ünite de monte edin.

2.4 DOĞRUDAN KANAL BAĞLANTI SİSTEMİ 
HAKKINDA

Montaj Örnekleri
Direkt kanal bağlantı sistemi

NOT)
• Sistem klimayla birbirine bağlı olarak çalıştırılmalıdır.
• İç ünitenin çıkış tarafına bağlamayın.

Bağımsız kanal sistemi

Klima, Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesine bir kanal 
vasıtasıyla bağlandığında Isı Geri Kazanımlı Havalandırma 
ünitesi bağımsız olarak çalıştırılamaz. Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma ünitesini kullanırken, klimayı zayıf fan 
gücünde fan moduna ayarlayın.

İç ünite uzaktan kumandası

• İşletim seçme butonuna her basışta, işletim modu ekranı 
sonraki şekilde gösterildiği gibi değişecektir.

1 İşletim modu ekranı
“Havalandırma" görüntülenir.

2 İşletim modu seçici düğmesi

(HC0007)

(HC0008)

1

2
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Örnek 1:
Uzaktan kumanda BRC1D527 veya eşdeğeri olması 
halinde.
Ekran aşağıdaki gibi değişir.

NOT) Geçerli Havalandırma modu uzaktan kumanda 
üzerinde görülebilir ve değiştirilebilir.

• Ekran " " (hava filtresini temizleme zamanı) 
gösterdiğinde, yetkili bir servis görevlisinden filtreleri 
temizlemesini isteyin ("4 BAKIM" bölümüne bakın).

2.5 GECELEYİN SERBEST SOĞUTMA İŞLETİMİ
<GECELEYİN OTOMATİK ISI BOŞALTMA FONKSİYONU>
Geceleyin serbest soğutma, klimalar KAPALI iken gece çalışan, 
oda sıcaklığını yükselten ofis donanımı içeren odaları 
havalandırarak sabahleyin klima açıldığında soğutma yükünü 
azaltan bir enerji tasarruf fonksiyonudur.
• Geceleyin serbest soğutma, VRV sistemlerine bağlı 

oldunduğunda yalnız soğutma sırasında çalışır.
• Geceleyin serbest soğutma fabrika ayarlarında "KAPALI" 

olarak ayarlanmıştır; o nedenle kullanmak istiyorsanız 
satıcınızdan açmasını isteyin.

İşletim görseli

(a) Dış sıcaklık

(b) İç sıcaklık

(c) Ayar sıcaklığı

(d) Klimanın işletim durumu

(e) Toplam ısı eşanjörünün işletim durumu

■ GECELEYİN SERBEST SOĞUTMA İŞLETİM 
GÖRSELİNİN AÇIKLAMASI

Klima işletimi gece durduktan sonra ünite iç ve dış sıcaklıkları 
karşılaştırır. Aşağıdaki koşullar karşılanırsa işletim başlar ve 
iç sıcaklık klima ayarına ulaştığında işletim durur.

<Koşullar>
[1] iç sıcaklık klima ayarından daha yüksek ve
[2] dış sıcaklık iç sıcaklıktan daha düşük,
Yukarıdaki koşullar sağlanmazsa, her 60 dakikada bir tekrar 
ölçüm yapılır.

Klima ile Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesi kanal 
vasıtasıyla bağlı olmadığında

<İşletim modu>

VRV:
Soğutma modu
Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı:
Isı değişimi modu

VRV:
Fan modu
Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı:
Isı değişimi modu

VRV:
Duruyor
Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı:
Isı değişimi modu

Klima ile Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesi kanal 
vasıtasıyla bağlı olduğunda

<İşletim modu>

VRV:
Soğutma modu
Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı:
Isı değişimi modu

VRV:
Fan modu
Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı:
Isı değişimi modu

A İşletim durumu sıcaklık (°C)

B Ertesi sabah (zaman)

C Geceleyin serbest soğutma işletimi

OFF ONONON

OFF

OFFOFFOFF

40

30

20

22:00 24:00
(d

)
(e

)

(a)

(b) (c)

A

B

C
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3 İŞLETİM PROSEDÜRÜ

3.1 SOĞUTMA, ISITMA VE YALNIZ FAN İŞLETİMİ 
(Bkz. şekil 4)

[HAZIRLIKLAR]

• Üniteyi korumak için, çalıştırmadan 6 saat önce ana güç 
anahtarını açın.
Isıtma veya soğutma sezonu sırasında gücü kapatmayın. 
Bu, düzgün başlatma için gereklidir.

İşletim modu seçme butonuna birkaç kez basın ve 
istediğiniz işletim modunu seçin;

" " Soğutma işletimi

" " Isıtma işletimi

" " Yalnız fan işletimi

NOT

• " " sadece aynı anda soğutma ve ısıtmada çalışan 
sistemler için ayarlanabilir.
VRV sistemi yalnız soğutma tipi kullanıldığında tüm uzaktan 

kumandalarda " " gösterilir, ancak yalnız " " 

ve " " ayarlanabilir.

• İşletim modunu, üzerinde " " gösterilmeyen bir 
uzaktan kumandada seçin.

" " " " ve " " (yalnız eşzamanlı soğutma/ısıtma 
sistemleri için) üzerlerinde gösterildikleri uzaktan 
kumandalarda seçilemez.

Eğer " " görüntülenirse, bkz. 3.2.

Modu değiştirmek isterseniz havalandırma modu seçici 
butonuna basın.
Butona her basışta ekran aşağıdaki seeçimler arasında 
dolanır.

NOT

• Mod önceden "otomatik mod" olarak ayarlandığı için 
havalandırma modunun değiştirilmesi gerekli değildir.

Fan hızını değiştirmek isterseniz havalandırma fan hızı 
butonuna basın.
Butona her basışta ekran aşağıdaki seeçimler arasında 
dolanır.

L= Düşük, H= Yüksek

Seçimden sonra, havalandırma fan hızı ekranı kaybolur.
Artık kombine klimanın fan hızı normal olarak 
görüntülenir.

NOT

• Montaj görevlisi tarafından mod önceden "Düşük" veya 
"Yüksek" olarak ayarlandığı için fan hızı modunu değiştirmek 
gerekmez.

AÇMA/KAPAMA butonuna basın.
Çalışma lambası yanar ve sistem çalışmaya başlar.

Sistemin durdurulması
AÇMA/KAPAMA butonuna bir kez daha basın. Çalışma 
lambası söner. Ünite durur.

• İşletimi durdurduktan sonra, fan bir dakikaya kadar 
çalışmaya devam edebilir.

• Fan durabilir, ancak bu bir arıza değildir.

NOT

• İşletim durduktan sonra gücü hemen kapatmayın. 
En az 5 dakika bekleyin.
Beklenmemesi sızıntı veya arızaya neden olabilir.

• Kısa süre içinde işletimleri sık sık değiştirmeyin.
Sadece işlev bozukluğuna neden olmakla kalmaz aynı 
zamanda uzaktan kumandadaki anahtar ve rölelerin 
arızalanmasına da yol açabilir.

• Hiçbir zaman uzaktan kumanda düğmesine sert, sivri bir 
cisimle bastırmayın.
Uzaktan kumanda zarar görebilir.

■ İŞLETİM MODUNUN AÇIKLAMASI

NOT

• Bu ünite oda sıcaklığını kontrol edemez. Bu gerekli ise, tek 
başına Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitesi monte 
etmek yerine bir başka iç ünite de monte edin.

Otomatik mod Isı değişimi modu Baypas modu

1

2

3

L H

4

Soğutma 

modu
Isıtma modu

Otomatik mod

" " veya " " 
seçimini otomatik 
olarak yapar.

Fan modu 
Sadece havalan-
dırma modunda 
kullanılır.
Ünite, DX buhar-
laşma serpantinini 
değil de ısı eşanjör 
elemanını 
kullanarak dış 
havayı işler.

Havalandırma modunda çalışırken, 
ünite dış havayı iç sıcaklığa ayarlar ve 
ardından odanın içine getirir.
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■ HAVALANDIRMA MODUNUN AÇIKLAMASI

NOT

Otomatik mod : Bir VRVIII sistem klima ile kombine 
olarak
Ünite " " ile " " arasındaki 
otomatik geçişi VRV sistem klimadan 
(ısıtma, soğutma, fan ve ayar sıcaklığı) 
ve Isı Geri Kazanımlı Havalandırma 
ünitesinden (iç ve dış sıcaklıklar) gelen 
bilgiye dayanarak yapar.
Bağımsız sistem
Bir klima (Daikin tarafından üretilmeyen) 
ile kombine edildiğinde, Isı Geri 
Kazanımlı Havalandırma ünitesi tek 
başına çalışırken yalnız HRV 
ünitesinden gelen bilgiye (iç ve dış 
sıcaklıklar) dayanarak ünite " " ile 
" " arasında otomatik geçiş yapar.

Toplam ısı değişim modu : Dış hava ısı değişim 
elemanının üzerinden geçer 
ve ısı değişimi yapılan hava 
odaya gönderilir.

Baypas modu : Bu modda dış hava ısı değişim 
elemanının üzerinden geçmez, bunun 
yerine odaya olduğu gibi gönderilir.

■ ISITMA İŞLETİMİNİN AÇIKLAMASI
Buz çözme işletimi

• Isıtma işletiminde dış ünite eşanjöründeki donma artar. 
Isıtma kabiliyeti azalır ve sistem buz çözme işlemine geçer.

• Sıcak hava üflemeye başlayana kadar uzaktan kumandada 
" " okunacaktır.

• 6 ila 8 (en fazla 10) dakika sonra tekrar ısıtma işletimine 
döner.

• Buz çözme işletimi sırasında, ünitenin fanları çalışmaya 
devam eder (fabrika ayarı).
Bunun amacı havalandırma ve nemlendirme miktarını 
korumaktır.

• Hava besleme ağzından gelen soğuk esintiden kaygı 
duyuluyorsa, odanın içinde yerleşim değişikliği yapılması 
araştırılmalıdır.

• Fan uzaktan kumanda ile durdurulabilir.
Ancak, yakındaki odalar, örn. hastane odalarında, tuvaletler 
vb. kirli hava veya kötü kokular ile kirlenmeye neden 
olabilecekse lütfen fanı durdurmayın.
Ayrıntılar için yerel satıcınızla temas kurun.

Sıcak başlangıç

• Sıcak hava üflemeye başlayana kadar uzaktan kumandada 
" " okunur, örn. ısıtma işletiminin başlangıcında.

3.2 ANA UZAKTAN KUMANDANIN AYARLANMASI 
(Bkz. Şekil 5)

• Sistem aşağıda gösterildiği gibi kurulduğunda, uzaktan 
kumandalardan birinin ANA uzaktan kumanda olarak 
belirlenmesi gerekir.

• Yalnız ANA uzaktan kumanda soğutma, ısıtma veya 
otomatik işletimlerini (sonuncusu sadece eşzamanlı 
soğutma/ısıtma sistemlerinde geçerlidir) seçebilir.

• ALT uzaktan kumandaların ekranları " " (geçiş 
kontrol altında) gösterir ve otomatik olarak ANA kumanda 
tarafından komuta edilen işletim modunu izlerler.

Bununla birlikte, sistem ANA uzaktan kumanda tarafından 
soğutma işletimine ayarlanmış ise ALT uzaktan kumandalarla 
kurutma programına geçiş mümkündür.

(Soğutma/ısıtma seçmeli işletim sistemleri)
Birden fazla iç ünite veya bu ünite tek bir dış üniteye 
bağlandığında.

(Eşzamanlı soğutma/ısıtma sistemleri)
Birden fazla iç ünite veya bu ünitenin bir çoğu BS ünitesi 
aracılığıyla dış üniteye bağlanırsa.

1 İç ünite

2 Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı -DX Serpantinli-

3 Bu uzaktan kumandalardan bir tanesi ANA uzaktan 
kumanda olarak atanabilir.

1 BS (Branşman Seçici) ünitesi:
Bu, soğutma ve ısıtmayı seçen ünitedir.

2 Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı -DX Serpantinli-

3 İç ünite

4 Bu uzaktan kumandalardan bir tanesi ANA uzaktan 
kumanda olarak atanabilir.

1 2

3 3 3

1 1

2

3

4 4 4
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ANA UZAKTAN KUMANDANIN ATANMASI

Geçerli ANA uzaktan kumandanın işletim modu seçici 
düğmesine 4 saniye süreyle basın.
Ekranları" " (geçiş kontrol altında) gösteren 
aynı dış üniteye veya BS (Branşman Seçici) ünitesine 
bağlı tüm ALT uzaktan kumandaların ekranları yanıp 
söner.

• Güç ilk açıldığında " " yanıp söner.

• Ayar (ANA veya ALT) ne olursa olsun havalandırma modu 
değiştirilebilir.

NOT

• Bu ünite oda sıcaklığını kontrol edemez. Bu ünite diğer iç 
ünitelerle aynı sisteme bağlanırsa, ANA uzaktan kumandayı 
diğer iç üniteler üzerinde ayarlayın.

ANA uzaktan kumanda olarak atamak istediğiniz 
kumandanın işletim modu seçici düğmesine basın. Bu 
durumda atama tamamlanmıştır. Bu uzaktan kumanda, 
ANA uzaktan kumanda olarak atanmıştır ve 
" " (geçiş kontrol altında) gösteren ekran 
kaybolur.
Diğer uzaktan kumandaların ekranları " " 
(geçiş kontrol altında) gösterir.

Modlar arasında gezinmek için ANA uzaktan 
kumandanın (başka bir deyişle " " 
göstermeyen bir uzaktan kumanda) işletim modu seçici 
butonuna basın. Ekran " " – " " (yalnız eşzamanlı 
soğutma/ısıtma sistemleri için) – " " – " " arasında 
gezinecektir.
ALT uzaktan kumandalardaki ekran da otomatik olarak 
değişecektir.

■ İŞLETİMİN DETAYLARI VE İŞLEYİŞİ

• ANA uzaktan kumandanın (" " ekranı olmayan) 
soğutma/ısıtma moduna ayarlanması ALT uzaktan 
kumandalara (" " ekranı olan) ANA uzaktan 
kumandanın modunu izlettirecektir.
Bununla birlikte fan modunun seçilmesi mümkündür.

• ANA uzaktan kumandanın (" " ekranı olmayan) 
fan moduna ayarlanması ALT uzaktan kumandalara 
(" " ekranı olan) fan modu dışındaki ayarları 
imkansız kılacaktır.

3.3 SİSTEMİN BAŞLAMA VE DURUŞUNU 
ZAMANLAYICI İLE PROGRAMLAMA

3.3.1 BRC1D527 UZAKTAN KUMANDA İLE 
ZAMANLAYICININ PROGRAMLANMASI 
VE AYARLANMASI (Bkz. şekil 6)

• Kumanda, kullanıcıya kurulumu otomatik olarak çalıştırma 
imkanı tanıyan bir program zamanlayıcı ile donatılmıştır; 
program zamanlayıcıyı kullanabilmek için saatin ve haftanın 
gününün ayarlanmış olması gerekir.

• Saatin ayarlanması için uzaktan kumandanın kullanım 
kılavuzuna bakın.

" " düğmesine basarak Pazartesi gününe gelin.
" " simgesi belirir, " " yanıp sönecektir ve 
" " simgelerinden biri, " " 
simgelerinden biri görüntülenebilir ancak diğer bütün 
alanlar boş kalır, bu Pazartesi için hiçbir eylem 
programlanmadığını gösterir.
" " butonunu 5 saniye basılı tutarak program moduna 
girin, şimdi " " simgesi de yanıp sönecektir.
Birinci programlanmış eylemi etkinleştirmek için " " 
butonuna basın. 
Pazartesi için ilk programlı eylemin programlandığını 
gösteren yanıp sönen bir " " görüntülenir; Ayar sıcaklığı 
ve saat ekranı yanıp sönmektedir.
Eylemin başlaması gereken zamanı " " ve 
" " butonlarını kullanarak girin (min. adım = 
10 dakika).
Bir sonraki programlı eylemi görüntülemek için " " 
butonuna basın. Pazartesi için ikinci bir eylem 
programlanmışsa, " " hala yanıp sönüyor olacak ve 
" " görünecektir. 
Pazartesi için 5 eylem programlandığını varsayarsak, 
tüm programlı eylemleri görüntülemek için toplam 5 kere 
basmak gerekecektir.
Eylemin durması gereken zamanı " " ve 
" " butonlarını kullanarak girin (min. adım = 
10 dakika).
" " butonuna basın. " simgesi görüntülenir.
Bu simge, ünite ayarlanan zamanda duracak demektir.
Pazartesi için program zamanlayıcı eylemlerinin tüm 
verileri girildiğinde programlanan eylemleri onaylamanız 
gerekir.
Saklamak istediğiniz son program zamanlayıcı eyleminin 
seçili olduğundan emin olun (daha yüksek numaralı 
program zamanlayıcı eylemleri silinecektir). 

Şimdi 2 seçenekten birini seçmelisiniz:

1. ONAYLA VE BİR SONRAKİ GÜNE KOPYALA
Geçerli gün için programlanan program zamanlayıcı 
eylemi aynı zamanda bir sonraki gün içinde geçerli olur: 
" " ve " " butonlarına aynı anda 5 saniye basarak 
"son eylemi onayla ve eylemleri bir sonraki güne 
kopyala" fonksiyonunu kullanın. "HAFTANIN GÜNÜ 
GÖSTERGESİ" " " yanıp sönmesini " " olarak 
değiştirecektir.

2. YALNIZ ONAYLA
Geçerli gün için programlanan program zamanlayıcı 
eylemi sadece seçilen gün için geçerli olur: " " 
butonuna 5 saniye basarak "son eylemi onayla ve bir 
sonraki güne git" fonksiyonunu kullanın.
Program modundan çıkılır ve yapılan tercihe göre 
programlanmış eylemler Pazartesi için kaydedilir (ve Salı 
da olabilir).

HAFTANIN DİĞER GÜNLERİNİN PROGRAMLANMASI
Haftanın diğer günlerinin programlanması, haftanın ilk gününün 

programlanmasıyla aynıdır. " yanıp sönerek seçili günü 

gösterir, eylemler Pazartesiden Salıya kopyalanmışsa, " " ve 
" " sürekli yanar, Pazartesiden Salıya hiçbir eylem 

kopyalanmamışsa sadece " " görüntülenir.

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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NOT) Program zamanlayıcı şunları yapmaz:
• fan hızını kontrol etmek,
• hava akış yönünü kontrol etmek,
• havalandırma modunu kontrol etmek,
• fan hızını kontrol etmek,
• programlanmış bir ayar noktası için işletim modunu 

değiştirmek.

Yukarıda listelenen parametreler, program zamanlayıcıya 
müdahale etmeden manüel olarak ayarlanabilir.

3.4 OPTİMUM İŞLETİM
Sistemin çalışmasını sağlamak için aşağıdaki önlemlere uyun.

• Ekran " " gösterdiğinde, yetkili bir servis 
görevlisinden filtreleri temizlemesini isteyin 
(Bkz. "4 BAKIM").

• Oda havası kışın ısıtmada iken veya dış sıcaklık 30°C 
veya daha yüksek olduğunda, Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma ünitesini baypas modunda çalıştırmayın.
Ana ünitede veya deşarj ızgarasında ya da hava besleme 
ağzı civarında yoğuşma suyu oluşmasına yol açabilir.

• İç üniteyi ve uzaktan kumandayı televizyonlar, radyolar, 
müzik setleri ve diğer benzer cihazlardan en az 1 m 
uzakta tutun.
Çarpık resim veya parazite neden olabilir.

• Uzun süre kullanılmadığında ana güç giriş şalterini 
kapatın. Ana güç şalteri açıldığında, sistem çalışmasa 
bile bir miktar elektrik tüketimi olur.
Enerji tasarrufu için ana güç giriş şalterini kapatın. Yeniden 
çalıştırırken, düzgün çalışma için ana güç giriş şalterini 
işletimden 6 saat önce açın.

• Şehir suyu veya temiz su kullanın ve yoğuşma suyu 
oluşmasına mani olmak için önlemler alın. (Yalnız 
VKM-GBMV1 serisi)

• Besleme suyu sert su ise nemlendiricinin ömrü kısalır. 
(Yalnız VKM-GBMV1 serisi)
Bir su yumuşatıcısı kullanın.

• Uzaktan kumandayı iç sıcaklık ve nemin sırasıyla 0-35°C 
ve bağıl nem %40-80 aralığının dışında olduğu yerlere 
kurmayın.
Arızaya neden olabilir.

• Uzaktan kumandayı üzerine doğrudan güneş ışığının 
düşebileceği yerlere kurmayın.
Renk solması ve deformasyona neden olabilir.

NOT

• Solenoit vana arızalandığında, uzaktan kumanda hiçbir hata 
kodu göstermez.
Bu durumdaki kullanım yetersiz nemlendirme ve musluk 
suyu tüketiminde artışa sebep olacaktır.
Solenoit vana ısıtma sezonunun başında kontrol edilmelidir. 
(Yalnız VKM-GBMV1 serisi)

4 BAKIM
(yalnız yetkili servis personeli için)

YALNIZCA YETKİLİ BİR SERVİS GÖREVLİSİNİN BAKIM 
YAPMASINA İZİN VERİLİR
KENDİ BAŞINIZA ÜNİTENİN İÇİNDEKİ AÇIKLIĞI KONTROL 
ETMEYİN.
• Yüksek yerlerde çalışma kazalara neden olabilir. Bakım için 

yerel satıcınızla temas kurun.

4.1 HAVA FİLTRESİ BAKIMININ NE ZAMAN 
YAPILACAĞI

Ekranda " " (HAVA FİLTRESİ TEMİZLEME ZAMANI) 
görüntülendiğinde hava filtresini temizleyin.

Ayarlanan süre kadar çalışacağını gösterecektir.

EN AZ YILDA BİR KEZ (GENEL BÜRO KULLANIMI İÇİN)
(GEREKİRSE HAVA FİLTRESİNİ DAHA SIK TEMİZLEYİN.)
• Yerel satıcınızdan hava filtresini temizlemesini isteyin.

• Ünite havanın aşırı kirlendiği bir odada kullanılıyorsa, 
temizleme sıklığını arttırın.

* Filtre işaretinin çıkacağı zaman ayarını değiştirmek 
isterseniz yerel satıcınıza başvurun.

İKAZ

• Hava filtresini her zaman kullanın.
Hava filtresi kullanılmazsa, ısı değişim elemanları 
tıkanacak, kötü performansa ve sonucunda arızaya neden 
olabilecektir.

ISI DEĞİŞİM ELEMANININ NE ZAMAN TEMİZLENECEĞİ

EN AZ İKİ YILDA BİR
(GENEL BÜRO KULLANIMI İÇİN)
(GEREKİRSE ELEMANI DAHA SIK TEMİZLEYİN.)

Filtre işaretini gösteren uzaktan kumandalarda bakımdan 
sonra gücü açın ve filtre işareti sıfırlama butonuna basın.
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4.2 SEZONLUK BAKIM
<YALNIZ VKM-GBMV1 SERİSİ>

4.2.1 SEZON BAŞINDA
• Nemlendirme mevsiminin başında ve sonunda inceleme 

yapılmasını yerel satıcınızdan isteyin.

Satıcılar için

4.3 FAN MOTORUNUN KONTROL EDİLMESİ

NOT

• Fan arızalandığında, uzaktan kumanda hata kodu gösterir.
Bu durumdaki kullanım yetersiz havalandırmaya sebep olur.
Hava besleme ve boşaltma fanları her ay veya iki ayda bir 
kontrol edilmelidir.
Basit bir kontrolü aşağıdaki gibi gerçekleştirebilirsiniz.
Esinti akımını kontrol etmek için ucunda ip veya başka 
benzer hafif malzeme bulunan bir çubuğu besleme ızgarası 
ve boşaltma ızgarası üzerine tutun.

4.4 NEMLENDİRİCİ ELEMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
<YALNIZ VKM-GBMV1 SERİSİ>

• Nemlendirici elemanın düzenli olarak değiştirilmesi gerekir.
Nemlendirici elemanı besleme suyu yumuşak su ise genel 
olarak üç yılda bir değiştirilmelidir, fakat dış etkenlerin 
(su kalitesi sert su ise, vs.) yanısıra çalışma koşulları 
(günde 24 saat klima vs.) da verimli ömrünü kısaltabilir.

• Sorularınız varsa yerel satıcınıza başvurun.

5 SORUN GİDERME

5.1 AŞAĞIDAKİ DURUMLAR ARIZA DEĞİLDİR

• İşletim başlamıyor.
<Belirti>

Uzaktan kumandada " " (merkezi kumandanın 
yönetiminde) simgesi görüntüleniyor ve AÇMA/KAPAMA 
butonuna basılması ekranın birkaç saniye yanıp sönmesine 
neden oluyor.

<Nedeni>
Bu durum üniteyi merkezi kumanda biriminin kontrol ettiğini 
gösterir.
Yanıp sönen ekran uzaktan kumandanın 
kullanılamayacağını gösterir.

<Belirti>
Fan AÇMA/KAPAMA butonuna basıldıktan 1 dakika sonra 
dönüyor.

<Nedeni>
İşletimin hazırlık safhasında olduğunu gösterir.
Yaklaşık 1 dakika bekleyin.

• İşletim bazen duruyor.
<Belirti>

Uzaktan kumandada "U5" görüntülenir ve işletim durur fakat 
ardından birkaç dakika sonra tekrar başlar.

<Nedeni>
Uzaktan kumandanın Isı Geri Kazanımlı Havalandırma 
ünitesi dışındaki elektrik gereçlerinden gürültü yakaladığını 
gösterir ve üniteler arasındaki iletişimi önleyerek durmalarına 
neden olur.
Gürültü sinyali kaybolduğunda çalışma otomatik olarak 
tekrar başlar.

• Uzaktan kumandada "88" görüntüleniyor.
<Belirti>

Güç açıldıktan hemen sonra görüntülenir ve birkaç saniye 
sonra kaybolur.

<Nedeni>
Ünitenin uzaktan kumandanın normal olup olmadığını 
kontrol ettiğini gösterir.
Yalnzı geçici olarak görüntülenir.

Kontrol 
edilen parça

Bakım kapsamı Bakım 
yapılmazsa 
yaşanacak 

sorunlar

Kontrol 
edilecek 
öğeler

Çözüm

Süzgeç (80-
gözlü)

Tıkanma 
kontrolü 
yapın

Tıkanmışsa 
temizleyin.

Yetersiz 
nemlen-
dirme.

O-ring 
çatlaklarını 
kontrol edin

Çatlak varsa 
değiştirin.

Sızıntı.

Besleme 
suyu tankı

Şamandıralı 
anahtarın 
çalışmasını 
kontrol edin

Birikimden 
dolayı 
düzgün 
çalışmıyorsa 
temizleyin.

Yetersiz 
nemlen-
dirme.
Besleme 
suyu tankının 
taşması.

Kir kontrolü 
yapın

Çok kirliyse 
temizleyin.

Zayıf fan 
gücü.
Nemlendirme 
kapasite-
sinde düşüş.

Solenoit vana

Kapanma 
ve açılma 
kontrolü 
yapın.
Şamandıralı 
anahtar 
kontrolüne 
benzer bir 
tarzda kontrol 
edin. 

Çalışmıyorsa 
yenisiyle 
değiştirin.

Yetersiz 
nemlen-
dirme.
Besleme 
suyu tankının 
taşması. 
(Musluk suyu 
kullanımında 
artış)
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5.2 AŞAĞIDAKİ ARIZALARDAN BİRİ OLURSA, 
AŞAĞIDA GÖSTERİLEN ÖNLEMLERİ ALIN 
VE YEREL SATICINIZA BAŞVURUN

Sistem yetkili bir servis elemanı tarafından onarılmalıdır.
KENDİ BAŞINIZA ÜNİTENİN İÇİNDEKİ AÇIKLIKTA 
KONTROL VE OANARIM YAPMAYIN.

UYARI

Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı anormal durumlarda 
olduğu zaman (yanan bir şeyin kokusu, vs.), enerjiyi kesin 
ve yerel satıcınıza başvurun.
Bu koşullar altında çalışmanın sürdürülmesi arıza, elektrik 
çarpması ve yangınla sonuçlanabilir.

• Ünite hiç çalışmıyor.
a. Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin.

Önlem: Enerji geri geldikten sonra işletimi tekrar başlatın.

b. Sigortanın yanıp yanmadığını kontrol edin.
Önlem: Gücü kapatın.

c. Kesicinin çalışmış olup olmadığını kontrol edin.
Önlem: Kesici anahtar KAPALI konumda güç girişini 

açın.
Kesici anahtar atık konumda güç girişini 
açmayın.
(Yerel satıcınıza başvurun.)

• Sigorta, kesici veya toprak kaçak kesicisi gibi bir 
emniyet cihazı sık sık devreye giriyor veya AÇMA/
KAPAMA anahtarı düzgün çalışmıyorsa.
Önlem: Gücü açmayın.

• Uzaktan kumanda butonları iyi çalışmıyor.
Önlem: Ana güç anahtarını kapatın.

• Eğer " " (KONTROL), ÜNİTE No. ve İŞLETİM lambası 
yanıp sönüyor ve ARIZA KODU görünüyorsa.

Önlem: Model ismini ve arıza kodu gösterimini yerel 
satıcınıza bildirin.

• Başka arızalar var.
Önlem: Üniteyi durdurun.

Isı Geri Kazanımlı Havalandırıcı sistemin uzaktan 
kumandasının arıza kodlarının listesi

 :Ünitede siyah arkaplan üzerine beyaz harfli kodu olan 
arıza olması durumunda işletim yine de yapılır.
Ancak, en kısa zamanda muayene edilerek onarılması 
temin edilmelidir.
Yukarıdakilerden başka hata kodu görüntülenirse, 
söz konusu sorunun kombine edilmiş bir klimadan 
veya dış üniteden kaynaklanma ihtimali vardır. 
Ayrıntılar için klimalarla veya dış ünitelerle gelen 
kullanım kılavuzlarına bakın.

1 Güç devre kesicisi (toprak kaçak kesicisi)

2 Tırnak

3 Atık konum

1 İŞLETİM lambası

2 KONTROL ekranı

3 ARIZA KODU

4 Üzerinde arıza olan İÇ ÜNİTE No.

ON

OFF
1

2

3

1

2 3 4

Çalışma 
lambası

Kontrol 
göstergesi

Ünite 
No.

Arıza 
kodu

Tanım

AÇIK KAPALI
Yanıp 

sönüyor
64

İç hava termistörü arızası

AÇIK KAPALI
Yanıp 

sönüyor
65

Dış hava termistörü arızası

AÇIK KAPALI
Yanıp 

sönüyor
6A

Damperle ilgili arıza

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

6A
Damperle ilgili arıza + 
termistör arızası

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

A1
Baskı devre kartı arızası

AÇIK KAPALI
Yanıp 

sönüyor
A1

Baskı devre kartı arızası

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

A6
Kilitli rotor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

A8
Güç kaynağı voltaj arızası

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

A9
Elektrikli genleşme valfı 
sürücü hatası

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

C1
Fan iletişim hatası

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

C4

Sıvı borusu termistör hatası 
(hatalı bağlantı, bağlantı 
kopukluğu kısa devre, 
arızası)

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

C5
Gaz borusu termistör hatası 
(hatalı bağlantı, kopuk tel, 
kısa devre, arızası)

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

C9

Serpantine giriş havası 
termistör hatası (hatalı 
bağlantı, bağlantı kopukluğu, 
kısa devre, arızası)

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

U3
Test çalıştırması yapılmamış

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

CA
Dış hava termistör arızası 
(serpantin dış hava)

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

U5
Ünite ile uzaktan kumanda 
arasında iletim hatası

KAPALI
Yanıp 

sönüyor
KAPALI U5

Uzaktan kumandanın 
ayarlama hatası

KAPALI
Yanıp 

sönüyor
KAPALI U8

ANA uzaktan kumanda ile 
ALT uzaktan kumanda 
arasında iletim hatası

KAPALI
Yanıp 

sönüyor
Yanıp 

sönüyor
UA

İç ünite ve uzaktan kumanda 
ile yanlış kombinasyon

AÇIK
Yanıp 

sönüyor
AÇIK UC

Merkezi kumanda adresi 
çakışıyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

Yanıp 
sönüyor

UE
Ünite ile merkezi kontrol 
birimi arasında iletim hatası
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5.3 YUKARIDA SÖZÜ GEÇEN DURUMLAR 
HARİCİNDE SİSTEM GEREĞİ GİBİ ÇALIŞMIYOR 
VE YUKARIDAKİ ARIZALARIN HİÇBİRİ ORTADA 
YOKSA, YEREL SATICINIZA BAŞVURUN VE 
YETKİLİ BİR SERVİS GÖREVLİSİ TARAFINDAN 
AŞAĞIDAKİ PROSEDÜRLERE GÖRE SİSTEMİN 
İNCELENMESİNİ İSTEYİN

Aşağıdaki arızalar yetkili bir servis görevlisi tarafından 
kontrol edilmelidir. Kendi başınıza kontrol etmeyin.

• Ünite hiç çalışmıyor.
a. Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin.

Enerji geri geldikten sonra işletimi tekrar başlatın.
b. Sigortanın yanıp yanmadığını kontrol edin.

Sigortayı değiştirin.
c. Kesicinin çalışmış olup olmadığını kontrol edin.

Yerel satıcınıza başvurun.
d. Güç ve kablo bağlantıları ile ilgili bir sorun var mı?

Gücü ve kablo bağlantılarını kontrol edin.
e. Fan ünitesi ile ilgili bir sorun var mı?

Fan motorunu ve fanı kontrol edin.

• Boşaltılan hava miktarı az ve boşaltma sesi yüksek.
a. Hava filtresi ve ısı değişim elemanının tıkalı olup olma-

dığını kontrol edin. (SA ve RA hava filtrelerinin her ikisini
de kontrol edin. Elemanların her iki tarafını da kontrol
edin.)
Hava filtresini ve ısı değişim elemanını temizleyin.

• Boşaltılan hava miktarı büyük ve ses de fazla.
a. Hava filtresi ve ısı değişim elemanının takılı olup

olmadığını kontrol edin.
Hava filtresini ve ısı değişim elemanını takın.

• Kışın genellikle kurur. <Yalnız VKM-GBMV1 serisi>
a. Su besleme servis vanası açık mı?

Su besleme servis vanasını açın.
b. Nem ayarlayıcı (sahadan temin edilir) üzerindeki ayarı 

çok mu düşürdünüz?
Ayarı düzeltin.

• Çok az nemlendirir ya da hiç nemlendirmez. 
<Yalnız VKM-GBMV1 serisi>
a. Su besleme deposunda su var mı?
b. Su besleniyor mu?

Su sağlama borularını kontrol edin ve su tedarikini 
sağlayın.

c. Süzgeç tıkanmış mı?
Süzgeci temizleyin.

d. Solenoit vana bozuk mu (örn. açılmıyor)?
Solenoit vanayı yenisiyle değiştirin.

e. Nemlendirici elemanı yırtık mı?
Değiştirin.

f. Nemlendirici elemanın su direnci düşmüş mü?
Nemlendirici elemanı değiştirin.

g. Kontrol devreleri arızalı mı?
Baskı devre kartını ve diğer elektrikli parçaları değiştirin.

h. Şamandıralı anahtar bozuk mu?
Şamandıralı anahtarı değiştirin.

i. Su besleme basıncı yeterli mi?
Yeterli basınç olacak şekilde yeniden ayarlayın.

j. Su besleme deposunda yabancı madde var mı?
Su besleme deposunu temizleyin.

6 SATIŞ SONRASI SERVİS VE GARANTİ

6.1 SATIŞ SONRASI SERVİS

UYARI

• Ünite üzerinde değişiklik yapmayın.
Elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

• Üniteyi demonte etmeyin veya onarmayın.
Elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.
Yerel satıcınıza başvurun.

• Soğutucu kaçağı olursa, ateş yaklaştırmayın.
Bu ünitede kullanılan soğutucu güvenlidir.
Soğutucu normalde kaçak yapmasa da, soğutucu bir odaya 
sızar ve fanlı ısıtıcı, soba, ocak (gazlı), vs. gibi gereç içindeki 
yanıcı hava ile temas ederse zehirli gaz üretilmesine neden 
olacaktır.
Soğutucu kaçağı arızası onarıldığı zaman, işletime yeniden 
başlamadan önce servis personelinden sızıntı noktasının 
kesin olarak onarıldığını doğrulayın.

• Üniteyi kendi başınıza sökmeyin veya yeniden montaj 
yapmayın.
Tamamlanmamış kurulumlar, su sızıntısına, elektrik 
çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Yerel satıcınıza başvurun.

■ SATICINIZDAN ONARIM TALEBİNDE 
BULUNDUĞUNUZ ZAMAN, AŞAĞIDAKİ 
AYRINTILARI İLGİLİ PERSONELE BİLDİRİN:
• Sevkiyat tarihi ve montaj tarihi: 
• Arıza: 
Personele arızanın ayrıntılarını bildirin.
(Uzaktan kumandada gösterilmekte olan arıza kodu.)
• İsim, adres, telefon numarası

■ GARANTİ SÜRESİ BİTTİKTEN SONRAKİ ONARIM
Yerel satıcınıza başvurun. Onarım gerekli olursa, ücretli 
servis verilebilir.

■ ÖNEMLİ PARÇALARIN MİNİMUM BULUNDURMA 
SÜRESİ
Belirli bir tip klima üretimden kaldırılsa bile, onunla ilgili 
önemli parçalar en az 6 yıl tarafımızdan sağlanabilir.
Önemli parçalardan kasıt klimanın çalışması için gerekli olan 
parçalardır.

■ BAKIM VE MUAYENE ÖNERİLERİ
Birkaç yıl kullanıldıktan sonra ünitede toz birikeceğinden 
dolayı, ünitenin performansında belirli bir düşüş 
gözlenecektir.
Parçalarına ayırmak ve iç temizlik teknik uzmanlık gerektirir, 
o nedenle normal bakımdan ayrı olarak bir bakım ve 
muayene sözleşmesi (ücret karşılığında) yapılmasını 
öneririz.

■ TAVSİYE EDİLEN MUAYENE VE BAKIM 
PERİYOTLARI
[Not: Bakım dönemi garanti süresi ile aynı 
değildir.]
Tablo 1 aşağıdaki kullanım şartlarını varsayar.
• Makinenin sık sık açılıp kapatılmadan normal kullanımı.

(Modele göre değişmekle beraber, normal kullanımda 
makinenin 6 sefer/saatten fazla açılıp kapatılmamasını 
tavsiye ederiz.)

• Ünitenin çalışma saatleri 10 saat/gün ve 2.500 saat/yıl 
olarak kabul edilmiştir.
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• Tablo 1 - Muayene Periyodu ve Bakım Periyodu Listeleri

*1:
• Basit bir kontrolü aşağıdaki gibi gerçekleştirebilirsiniz.

Esinti akımını kontrol etmek için ucunda ip veya başka 
benzer hafif malzeme bulunan bir çubuğu besleme ızgarası 
ve boşaltma ızgarası üzerine tutun.

*2:
• Solenoit vana arızalandığında, uzaktan kumanda hiçbir hata 

kodu göstermez.
Bu durumdaki kullanım yetersiz nemlendirme ve musluk 
suyu tüketiminde artışa sebep olacaktır.
Solenoit vana ısıtma sezonunun başında kontrol edilmelidir.

Not 1
Bu tablo ana parçaları göstermektedir.
Ayrıntılar için bakım ve muayene sözleşmesine bakın.
Not 2
Bu bakım periyodu, ürünün mümkün olduğu kadar uzun süre 
işlevsel olmasını temin için bakım işlemine ihtiyaç duyulana 
kadar geçen önerilen süreleri gösterir.
Uygun bakım tasarımı için kullanım (bakım ve muayene 
ücretleri, vs. için bütçe yapma).
Bakım ve muayene sözleşmesinin içeriğine bağlı olarak, 
muayene ve bakım periyotları gerçekte burada belirtilenden 
daha kısa olabilir.

Bakım periyodu ve değiştirme periyodunun kısaltılması 
aşağıdaki durumlarda dikkate alınmalıdır.

• Sıcak, nemli yerlerde veya sıcaklık ve nemin büyük oranda 
yükselip alçaldığı yerlerde.

• Güç dalgalanmasının (gerilim, frekans, dalga çarpılımı, vs.) 
yüksek olduğu yerlerde kullanıldığında.
(İzin verilen sınırlar dışında ise kullanılamaz.)

• Çarpma ve titreşimlerin sık olduğu yerlerde kurulup 
kullanıldığında.

• Havada toz, tuz, zararlı gaz veya kükürtlü asit ve hidrojen 
sülfit gibi yağ buğusunun bulunabileceği zor koşullarda 
kullanıldığında.

• Makinenin sık sık çalıştırılıp durdurulduğu veya işletim 
süresinin uzun olduğu yerlerde kullanıldığında. 
(Örnek: 24 saat hava şartlandırma)

• Besleme suyu sert su olduğunda nemlendiricinin ömrü 
kısalır.

■ AŞINAN PARÇALARIN ÖNERİLEN DEĞİŞTİRME 
PERİYOTLARI

[Periyot, garanti süresi ile aynı değildir.]

• Tablo 2 - Değiştirme Periyodu Listeleri

Not 1
Bu tablo ana parçaları göstermektedir.
Ayrıntılar için bakım ve muayene sözleşmesine bakın.
Not 2
Bu bakım periyodu, ürünün mümkün olduğu kadar uzun süre 
işlevsel olmasını temin için bakım işlemine ihtiyaç duyulana 
kadar geçen önerilen süreleri gösterir.
Uygun bakım tasarımı için kullanım (bakım ve muayene 
ücretleri, vs. için bütçe yapma).
Not 3
Nemlendirici elemanının ömrü yaklaşık 3 yıl (4.000 saat), 
sağlama suyu sertlik koşulu altında: 150 mg/l.
(Nemlendirici elemanının ömrü yaklaşık 1 yıl (1.500 saat), 
sağlama suyu sertlik koşulu altında: 400 mg/l.)
Yıllık çalışma saati: 10 saat/gün x 26 gün/ 
ay x 5 ay = 1.300 saat.

Ayrıntılar için yerel satıcınızla temas kurun.
Not: Yetkili satıcılarımız dışındaki başka biri tarafından 
parçalara ayırma veya iç kısımların temizlenmesinden dolayı 
oluşan hasar garanti kapsamına alınamaz.

■ ÜNİTENİN TAŞINMASI VE BERTARAF EDİLMESİ

• Toplam entalpi ısı eşanjörünün sökülmesi ve yeniden monte 
edilmesi teknik uzmanlık gerektirdiğinden ev taşırken yerel 
satıcınızla görüşün.

• Bu ünitedeki soğutucu kloroflorokarbon içerir. 
Üniteyi bertaraf ederken, montajdan kaldırırken ve bakım 
yaparken, küresel çevre tahribatını önleme yerel yasasına 
uygun olarak soğutucuyu toplayın.
Ayrıntılar için, yerel satıcınızı arayın.

■ ARANILACAK YER
Satış sonrası servis, vs. için yerel satıcınızla görüşün.

■ GARANTİ SÜRESİ

Garanti süresi: Montajdan sonraki bir yıl.
• Klimanın garanti süresi içinde onarılması gerektiğinde, 

yerel satıcınıza başvurun.

Ana parçanın adı
Muayene 
Periyodu

Bakım periyodu 
[değiştirmeler ve/
veya onarımlar]

Elektirik motoru 
(fan, damper, vs.)

1-2 ay 
önerilir *1

20.000 saat

Baskı devre kartları

1 yıl

25.000 saat

Isı eşanjör elemanı 10 yıl

Isı eşanjörü 5 yıl

Sensör (termistör) 5 yıl

Uzaktan kumanda ve 
anahtarlar

25.000 saat

Drenaj tavası 8 yıl

Genleşme valfı 1 yıl *2 20.000 saat

Elektromanyetik valf 1 yıl 20.000 saat

Ana parçanın adı
Muayene 
periyodu

Değiştirme 
periyodu

Hava filtresi
1 yıl

3 yıl

Yüksek verimli filtre 
(Opsiyonel aksesuar)

1 yıl

Isı eşanjör elemanı 2 yıl 10 yıl

Nemlendirici elemanı 1 yıl 3 yıl (Not 3)
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